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الر!صصصالرصالمحه

محمدرسولهعلىوالسلاملصلاةو،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبهالهوعلى

بسط،الاعلاممنعلمألفهوالغناءالسماعفيكتابفهذاوبعد،

فياثيرتالتيالشبهجميععلىورد،الموضوعهذاعلىالكلامفيه

السماعوذوقوالقرانالصلاةذوقبينبالمقارنةوقام،البابهذا

قلبفييجتمعاانيمكنولاللاخر،منافاحدهماانوبينوالغناء،

القلوبلتصفيةذريعةالصوفيةمنطائفةتجعلهأنالغريبومنواحد.

ينضممامع،اللهلىإبهاتتقربقربةوتتخذه،النبيلةالعواطفوإثارة

لىإوالنظر،لموسيقىواللهوالاتاستخداممثل،المنكراتمنإليها

،الثيابوخرقلتواجدو،والدورانوالطربوالرقص،والمردانالنساء

الذيوالباطلواللهواللغومنذلكوكل،والصياحوالشخيروالنخير

الكريم.القرانفيعنهالمسلموننهي

كثيرةكتباوألفوا،السماعأصحابعلىوالفقهاءالعلماءردوقد

أيدينا،بينالذيالكتابهذاوأشملهاأوسعهاومن،البابهذافي

جرىو،المعروفبأسلوبهالموضوعهذاالقيمابنالامامفيهتناول

بهيحتجماجميعوردو،القرانوصاحبالغناءصاحببينالحوار

تفصيلية.علميةمناقشةوناقشهموالغناء،السماعأهل

تفسيرمن،مختلفةموضوعاتفيمنثورةفوائدالكتابأثناءوفي



العقيدةمباحثمنشئذكراوفقهيةمسالةبياناوحديثشرحاواية

علىكثيرااعتمدوقد.كتبهسائرفيالمؤلفمنهجهوكما،والسلوك

القسمفيوخاصة،البابهذافيتيميةابنالاسلامشيخشيخهكلام

مبحثفيمنهالاستفادةطريقةفيالبحثوسيأتي،الكتابمنالثاني

الله.شاءإنخاص

والاصلوموضوعهالكتابدراسةعلىتحتويفصولوهذه

قداننيارجوالتيالمباحثمنذلكوغير،إخراجهعندعليهالمعتمد

فيها.وفقت

فيه:ألفومنالكتابموضوع-إ:

بصددهناولمست،كثيرةالسماعموضوعفيالمؤلفةالكتب

الباعثبيانيهمنيوإنما)1(،يطبعلمومامنهاطبعماوبيانإحصائها

وذكر،المؤلفاتهذهبعض(1001)2/"الظنون"كشففيخليفةحاجيذكر(1)

يشرلمولكنه(-132134)2/"الادارية"التراتيبفيالكتانيلحيعبدابعضها

معهم.كانهواهلانقليلا،إلاالسماعاهلعلىالردفيالمؤلفةالكتبلىإ

أكثرفيهذكر(،5791القاهرة.)ط"العربيةلموسيقىا"مصادرفارمروللمستشرق

بعنوانببليوغرافياالعلوجيعبدالحميدوصنع.والمخطوطاتالمطبوعات

"معجمفيالحبشيمحمدعبداللهواوردبغداد(..)ط"العربيةالموسيقى"رائد

للكتبقائمة9(0-633/22094-635،/1)"المطروقةالموضوعات

عنفضلا،المشهورةالمطبوعةالكتبمنعددذكرينقصهاالبابفيالمؤلفة

)الفقه"المخطوطالعربيللتراثالشامل"المعجموفي.المخطوطات

ولكنها-فيها،ذكرهاوردالتيالسماعلكتبلخطيةاالنسخاستقصاء(والاصول



ومن،والظاهريةالصوفيةمنفيهألفمنأشهروذكر،فيهالتأليفعلى

فألفوا،الميدانهذالىإسباقينالمحدثونوكان.العلماءمنعليهمرد

لابن"الملاهيذم"أشهرها:من،والمعازفواللهوالغناءذمفيكتبا

للآجري"لملاهيواوالشطرنجالنردتحريمو"282(،)تالدنيابيأ

منالناسلتحذيربالاسانيد،والاثارالاحاديثفيهاذكروا36(،0)ت

بها.الاشتغال

القرآنسماعهونيوالثاالاولالقرنينزهادعندالسماعكانوقد

الشرعبواجباتالقياملىإتدعوالتيالدينيةوالاشعاروالاحاديث

تحولالثالثالقرنمنذولكنهوالوعيد،للوعدالدائموالتذكر،ونواهيه

أقساماوقسموهوشروطا،ادابالهفجعلوااخر،أمرلىإالصوفيةعند

،والمعازفاللهوبالاتالغناءفيهوأدخلوا،المستمعينبحسب

الشخيرعنهموصدرالوجد،لشدةالثيابوخرقوالطربوالرقص

لتصفيةوسيلةذلكواتخذوا،السماعمجالسفيوالزعقاتوالنخير

الايمانية،ومواجيدهمأذواقهمفييزيدأنهوزعمواوتزكيتها،القلوب

الله.لىإبهايتقربقربةوانه

وفصولاأبوابافيهايجدالسلوكفيالصوفيةمؤلفاتيراجعومن

الكتببعضمقدماتوفي.واستخراجتتبعلىإتحتاجلحروفاعلىمفرقة

والاضطرابالخلطمنكثيروفيهامحققوها،اعدهاقوائمالسماعفيالمنشورة

مابنشرالاهتماموينبغي.تهمووفيالمؤلفينواالكتباسماءفيواخطاءوالتكرار،

.المؤلفاتهذهمنينشرلم



أقوالوتذكر،القلوبفيتأثيرهبيانووادابهالسماععنتتحدث

بغضمرويةواثاربأخبارلهوتحتج،المجالهذافيوأعمالهمالصوفية

المهمةالمصادربعضوهذه.المطلوبعلىودلالتهاثبوتهاعنالنظر

:الموضوعهذافي

338-374.ص378(:)تالسراجنصرلابي،اللمع-

038(:)تللكلاباذي،التصوفأهللمذهبالتعرف-

.191-091ص

61-386/2.62(:)تالمكيطالبلابي،القلوبقوت-

4(:12)تالسلميعبدالرحمنلابي،السماعفيرسالة-

.[1631]كوبريلليفيمخطوطة

-2405/(:465)تالقشيريالقاسملابي،القشيريةالرسالة-

915.

.26803-5/26(:50)تليللغزا،الدينعلومإحياء-

-892ص5(:70)تالمقدسيطاهرلابن،التصوفصفوة-

.033

.121-801ص632(:)تللسهروردي،المعارفعوارف-

إباحةفيمفردةكتبالفواوغيرهاالمصادرهذهعلىوبالاعتماد

ابنمثل،الميدانهذافيإسهامأيضاالظاهريةلبعضوكان،السماع

طاهروابن"،الملهيالغناءفيرسالة"الفالذي(564)تحزم

."السماع"كتابألفالذي(705)تلمقدسيا
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أصحابعلىالمذاهبجميعمنوالفقهاءالعلماءأنكروقد

الاخبارببعضاحتجاجهمبطلواو،شبههمعلىوردوا،السماع

،مفردةمؤلفاتالسماعتحريمفيلفواو،آراءهموناقشواوالاثار،

لبيانوالاخلاقالفقهكتبفيوالابوابالفصولبعضوخصصوا

فيألفواالذينالعلماءأشهريليفيماوسنذكر.الشرعفيالسماعحكم

:البابهذا

:(045)تالطبريالطيبأبو-1

منكلمنهااستفاد")1(السماعيحبمنعلىالردفيرسالة"له

الامامأقوالفيهاذكر،فتوىعنعبارةوهي،الموضوعفيبعدهألف

الأمصارعلماءجماعإونقلالغناء،فيحنيفةبيوومالكالشافعي

مذعلىالدالةوالاحاديثالاياتذكرثممنه،والمنعكراهتهعلى

المفتونينشبهذكرثم.والتابعينالصحابةبأقوالتبعهاوالغناء،

معنىوذكر،تلحينغيرمنوسماعهالشعرإنشادحكموبين،بالسماع

قصدأنهوزعمالمردانلىإالنظرأباجمنعلىنكرو،بالقرآنالتغني

اشتغالهمسببالمؤلفذكرالاخيروفي.الصانععلىالاستدلالبه

الطيبةالاطعمةمنلالوانتناولهموهو،والرقصوالنظربالسماع

أنهمولو.المنكراتمنوغيرهالسماعفييرغبهممماالشهيةوالمآكل

والنظر.والرقصالغناءلىإيلجاوالموالشرابالغذاءمنتقللوا

)مصر(بطنطا،للتراثالصحابةدارمنالسيدفتحيمجديبتحقيقطبع!(1)

.والتحريفاتالأخطاءكثيرةرديثةطبعةوهي.0141



:(025)تالطرطوشيبكرأبو-2

أولا،الائمةأقوالفيهذكر(،1")والسماعالغناءتحريم"كتابألف

ثم،فاسقومستمعه،حرامالملاهيوسائروالطنبورالعودأنوبين

نالبيانفصلاوعقدوالاثار،والاحاديثبالاياتذلكعلىاستدل

المروءةوسارقالعقلجاسوسوهوالتاثير،فيالخمرصنوالغناء

منالغناءسماعتحريمعلىجماعالاذكرآخرفصلوفي.والعقول

الاحاديثببعضللسماعالمبيحيناحتجاجذكرثم.عورةوأنهاالمرأة

الله.وفيباللهالغناءيسمعونأنهمالصوفيةدعوىعلىورد،عليهمورد

بلغناما:بقولهعليهاورد،سمعوهالصالحينمنجماعةانشبهةذكرثم

فقدالمتاخرينمنأحدفعلهكانوإن،فعلهالصالحالسلفمناحداان

الصوفيةشيوخردفيهذكرفصلاعقدثم.بقولهالاقتداءيلزمولاخطا،ا

لاباحته.الصوفيةبعضاحتجاجوناقش،السماعأباحمنعلى

:!قولهمعنىوبينلحانبالاالقرانءةفراكراهةفيفصلاوعقد

الاكل،شهوةمثلالسماعشهوةواعتبر"،باصواتكمالقران"زينوا

المردان،وجوهلىإالنظرمثلفتنةالسماعإن:وقال،مذمومةكلتاهما

الختاموفي.اللهعلىالاستدلالبحجةإليهمالنظريبيحمنعلىورد

هذهمثلفيلحاصلاالثيابوتمزيقوالطربالرقصعنتحدث

.للمروءةمخالفذلككلوأن،المجالس

الائمةأقوالوذكر،بالشطرنجاللعبعنبفصلالكتابوختم

.م7991،بيروت،الإسلاميالغربدارمن،تركيلمجيدعبدابتحقيقطبع(1)
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الشيرازيإسحاقبيأعلىورد.كراهتهأوتحريمهفيوالاثاروالاحاديث

بإباحته.القائل

795(:)تالحوزيابن3-

!ذ"بعنوان2(22205-)ص"إبليستلبيس"كتابهفيفصلاعقد

نأفيهذكروالوجد"،والرقصالسماعفيالصوفيةعلىإبليستلبيس

ومنهمأباحهمنومنهمحرمهمنفمنهموأطالوا،الغناءفيتكلمواالناس

ثمالشيءماهيةفيينظرأنينبغي:نقولأنالخطابوفصل،كرههمن

ولكن،إباحتهفيخلافلامامنهاالغناء،أنواعذكرثم.الحكمعليهبطلق

والذي،المعازفبالاتمختلفةلحانبأيكونالذياليومالمعروفالغناء

لافهذا،والشهواتالهوىحبفيهويثيرالاعتدالحيزعنسامعهايخرج

ونشيدلحداءوا،والغزاةلحجيحاوغناءالمجرد،الشعربإنشاديقاس

المعروفالغناءوتسوية.جالزووحفلاتالعيدايامفيوالغناء،الاعراب

.الناسمنكثيرفيهوقعالذيإبليستلبيسمنالمذكورةبالانواع

،والسماعالغناءذمفيالاربعةالائمةمذاهبالمؤلفذكرثم

الغناءعنالنهيفيوالعلةوالاثار،والاحاديثالقرانمنالادلةوذكر

تعلقالتيالشبهذكرثم.العقلويغيرالاعتدالعنالانسانيخرجأنه

الاصفهانينعيمأبيصنيعوانتقدعليها،وردالغناء،سماعجازمنبها

المكيطالببيوالسلميالرحمنعبدوأبيالمقدسيطاهروابن

درثم.المطلوبعلىتدللابأمورلهالاحتجاجفيليوالغزالحاكموا

الله.لىإقربةوجعلوه،القرانقراءةعلىالسماعاثرواالذينأولئكعلى
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والرقصالوجدفيالصوفيةعلىللرد25-277(0)صفصولاوعقد

علىالكلامفيهافصل،إليهموالنظرالمردانوصحبةالثيابوتقطيع

عليها.ردإلابهاتعلقواشبهةيتركولم،الموضوعاتهذه

62(:0)تقدامةابن-4

المشتغلانفيهاذكر1(،")والسماعوالرقصالشبابةذمفيفتيا"له

ولا،ولعبولهومعصيةهذاوان،الشهادةمردودالمروءةساقطبهذا

عنينقللموانهذمه،فيالائمةاقوالذكرثم.بمعاصيهاللهلىإيتقرب

.الفساقيفعلهكانوإنماالغناء،سمعانهالصحابةمنحدولا!والنبي

القلب،وفتنالدينسلبوالمردانالنساءلىإالنظرذلكلىإانضمواذا

نيالاغاواستماعالمعازفوحضوروالاثار.الاحاديثبذلكوردتكما

باتباعفعليهوالسلامةالنجاةاحبفمن،القلبفيالنفاقينبتمما

لحقوا.المستقيمالصراطفانه،السلفطريقولزوموالسنةالكتاب

هدايته.اللهارادلمنواضح

656(:)تالقرطبيالعباسأبو5-

فيوصف،")2(والسماعالوجدحكمعنالقناع"كشفالف

نشرهاوأعاد،7913سنةبالقاهرةالظاهريعقيلبنالرحمنعبدابونشرها(1)

.4041الرياض.ط(2-1/51238)"الصغيرةالمصنفاتمن"الذخيرةضمن

لتواجد"1ولرقصوالغناءمنالتصوفمدعوعليهما"ذمبعنوانأيضاونشرت

هـ.3041بيروتالاسلاميالمكتبفيالشاويشزهيربسحميق

.1141سنةالرلاضفيالطريقياحمدبنمحمدبنعبداللهنشره)2(
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المعروفينيستدعونكانواحيث،زمانهفيالصوفيةسماعمقدمته

المجالس،فيفيغنون،والمعازفاللهوالاتومعهمالغناءبصنعة

وزئير.زعيقلهيكونمنومنهم،ويرقصونويطربونلحاضروناويقوم

جعلإذاوخاصة،وفحشهتحريمهفييختلفلاالسماعهذاأنوذكر

.القرباتوأجلالعباداتافضلمنذلك

الدليلذكرحيث،علميةبطريقةالمسألةهذهالمؤلفبحثوقد

دليلذكرثمعنها،وأجاباسئلةعليهاوردثم،منهالدلالةوجهواوضح

المؤلفحرروقد.نتيجةلىإتوصلثم،علميةمناقشةوناقشهالمخالف

.الحراممنوالحلالالسقيممنالصحيحوبين،المسألةفيالنزاعمحل

عنفتحدث،مسألةمسألةعنهاوبحث،المسائلأفرادلىإالكتابوقسم

المرأةغناءوسماع،لحانبالاالقرانوقراءة،وحكمهوأقسامهالغناءمعنى

وتمزيقوالوجد،والتواجد،والرقصاللهو،الاتسماعوحكموالامرد،

فيالاول:بفصلينالكتابوختم.السماعحالفيالخرقوإلقائهمالثياب

فيه،أحوالهموبيانالصادقينسماعبيانفينيوالثا،الباعمنالتحذير

ويتدبرون،فيهويتفاوضونيتدارسونه،القرانكانإنماسماعهمأنفذكر

منوأورد.خلواتهمفيبهويأنسون،صلواتهمفيويستعذبونه،معانيه

ذلك.علىيدلماوالاثاروالاحاديثالايات

:(66)تهشتيالدمحمود-6

خلاقأولافيهذكر،")1(والسماعالرقصعنالنهي"كتابهألف

=أطال.2841بالرياضالسنةدارمنفوترا،سيمجانمصريعليبتحقيقطبع(1)
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ونفورهم،وسيرهموكلامهمتهموصفا،والتابعينوالصحابةءيخؤالنبي

فصلاعقدثم.المحدثاتمنوتحذيرهم،السنةطريقولزومالبدعمن

درثم(.3674-12)صوالاجماعوالسنةبالكتابالسماعتحريمفي

،والسماعوالغناءالرقصإباحةفيالصوفيةبهاتعلقالتيالشبهعلى

الصوفيةعلىردثم،تحريمهعلىوالعلماءالمذاهبائمةجماعإونقل

واولياءالرحمناولياءبينوفرق،والشباباتلمزاميرالىإاستماعهمفي

اللهلىإالدعوةفيالسلفمنهحوذكر،والكرامةالكهانةوبين،الشيطان

إباحةفيالصوفيةعنداخرىشبهإبطاللىإعادثم.بالسنةوالتمسك

المؤلفاوردوقدهالملاهيعنبالابتعاداخراونصحوالغناء،الرقص

كثيراوشعرا،الموضوعهذافيمفقودةكتبمنمهمةنقولاالكتابفي

العلماء.منغيرهونظمنظمهمن

728(:)تتيميةابن7-

المشروعالسماعانذكروقد)1(،الموضوعهذافيفتاوىعدةله

المكاءسماعاماعنها،المعرضيناللهوذم،القراناياتسماعهو

وتخريجالكلماتوشرحبالبلدانوالتعريفالاعلامترجمةفيالمحقق

مماوغيرهالشعربضبطيهتم.ـولممجلدينفيالكتابفخرجوالاثار،الاحاديث

ضبط.لىإيحتاج

اختصروقد6(.4-62،1465-6.0635-11/57570)"الفتاوىمجموع"انظر(1)

كتابمعهوصنع،الاسلامشيخكلامالحنمليالمنبجيمحمدبنمحمدبنمحمد

32(.-23929/)الكبرىالرسائلمجموعةضمننشر،"والرقصالسماع"
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منهشئسماعغ!ي!النبيلىإنسبومن،المشركينسماعفهووالتصدية

الابياتاستماععلىالاجتماعيشرعولمهكذبفقدعليهتواجدوأنه

يجتمعونالمفضلةالقرونفييكونواولمدينا،ذلكواتخاذالملحنة

ومنحمد،وكالشافعيمنهمأدركهمننكرهو،المحدثالسماععلى

إليه:ودعاالسماعهذافيرغبوممن.وعابهتركهالشيوخمنحضره

الاسلامشيخوذكر.للفلاسفةاتباعاسيناوابنوالفارابيالراونديابن

شيطانية،أحوالالصاحبهتجعلالتيوالمفاسدالاضرارمنالغناءفيما

وابنالسلميعبدالرحمنأبوذكرهاالتيوالاخبارالاثارتلكوانتقد

وذكر،والمعازفاللهووالاتالغناءإباحةفيوغيرهماالمقدلميطاهر

نإ:وقال،المشايخمنالسماعحضرمنوحكمالشرعفيالغناءحكم

منوالباطلالحقبينالمميزهوالصحابةعليهوماوالسنةالكتاب

.لخوارقواوالاذواقلمعقولاتواالمنقولات

"الاستقامة"كتابهضمنبالسماعيتعلقكبيرفصلالاسلامولشيخ

الرسالة"فيالقشيريالقاسمأبوأوردهمافيهناقش(،1/61-2124)

ولم،فقرةفقرةعليهورد،السماعبابفي(15-4059)ص"القشيرية

دونوالاخبار،الاثارمنبهيحتجونمماشيئاولا،شبههممنشبهةيترك

أهلمناقشةفيكتبماأهمالفصلوهذاونقد.واستدراكوإيضاجتعقيب

وقد.مقنعةقويةوبادلة،رزينعلميباسلوب،الاطلاقعلىالسماع

هذافيشيخهكلامعلىالكتابهذامنالثانيالقسمفيالقيمابناعتمد

بعدهفيماذكرهاتيسيأكمازياداتعليهوزادكثيرا،منهواستفاد،الفصل
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75(:1)تالقيمابن8-

الله.شاءإنمستقلفصلفيوالدراسةبالبحثاراءهسنتناول

7(:9ه)ترجبابن-9

المسائلعنفيهاجاب")1(،السماعمسالةفيالاسماعنزهة"له

الغناءسماعمنيتضمنهوماالمحدثالسماعبشانعنهاستلالتي

ماصريحدليلحظرهفيوردوهللا؟أممحظورهوهلاللهو،والات

قربةيفعلهمنحكموما؟الأجنبيةالمرأةمنسماعهحكمومالا؟

الناسوصنف،المسائلهذهفيوالقالالقيلكثرقدانهفذكر؟وديانة

وأهلالفقهاءمنالطوائفأنواعفيهاوتكلم،مفردةتصانيففيها

لىإيميلمنومنهم،الرخصةلىإيميلمنومنهم،والصوفيةالحديث

نكتلىإيشيرانالكتابفيالمؤلفمنهجوكان.والشدةالمنع

المقاصد.منلكثيرضابطةوجيزةمختصرة

قسمين:لىإالسماعالمؤلفقسموقد

حظوظهاالنفوسوإبلاعواللهواللعبوجهعلىيقعما:الأول

والاتالغناءسماعتحريمعلىالعلماءكثرو.واللذاتالشهواتمن

ابوايضاونشره،1341سنةالرياضفيالطريقيأحمدبنمحمدبنعبداللهنشره(1)

رجبابنلحافظارسائلمجموع"ضمنلحلوانيافؤادبنطلعتمصعب

.4251القاهرة،لحديثةاالفاروقدارهط(-144474)2/"لحنبليا
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وتحريكالطباعتهييجفيهلان؛الوجههذاعلىكلهاالملاهي

مماالبابفيالواردقوالاثارالاحاديثالمؤلفأوردوقد.الشهوات

إنشاديكونمافهوالرخصةعلىمنهايدلماأنوذكر،تحريمهعلىيدل

.الهوىلىإالطباعيهيجلامماونحوهالحداءطريقعلىفيهالشعر

غلط.فقدالمذمومالغناءإباحةعلىذلكمنبشئاستدلومن

علىبدونهاأواللهوبالاتالغناءاستماعيقعأن:نيالثاالقسم

بهوالانسمحبتهلىإالقلوبوتحريك،لىتعااللهلىإالتقربوجه

ريبولا.السلوكأهلمنكثيريدعيهالذيهووهذا،لقائهلىإوالشوق

ممااللهوالاتمعلاسيماالملحنالغناءبسماعاللهلىإالتقربأن

النفوسبهتزكىمماولاالاسلامدينمنليسنهبالضرورةيعلم

بيأالقاضيعنونقل،المسلمينجماعلامخالفوهو.بهوتطهر

ومن،السماعهذاتحريمعلىيدلماالصلاحوابنالطبريالطيب

أخطأ.فقدالوجههذاعلىالعلماءمنأحدلىإإباحتهنسب

القرانسماعيضادنيالاغاسماعأنبذكرالكتابالمؤلفوختم

وجه.كلمن

:(749)تالهيتميحجرابن-01

علىردا")1(والسماعاللهومحرماتعنالرعاع"كفكتابهألف

اقترافعنالزواجر"كتاببذيل،3041بيروتالفكردارطبعةمنهامرارا،طبع(1)

-335(.2562/)الكبائر"
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بنمحمدالمواهبلابي"السماعبرخصالاسماع"فرح)1(كتاب

وخاتمة.وبابينمقدمةلىإوقسمه882(.)تالتونسيزغدانبنأحمد

والمزاميرالمعازفذمفيالواردةالأحاديثذكرففيالمقدمةأما

والباب،وغيرهالمحرمالغناءأقسامفيالاولوالبابونحوها،والاوتار

.وغيرهالمحرماللهوأقسمفيالثاني

عنفيهاتحدثفصلا،اوقسماعشرأربعةلىإالاولالبابوقسم

وأبرقصالمقترنالغناءوسماعالة،غيرمنالغناءمجردسماعأحكام

الموسيقىالاتجميعو،لحانبالاالقرانوقراءةوتر،أومزمارأودف

بالصفاقتين،والضرب،الطبولوسائروالكوبةالدفمثلوالغناء

علىبالاقلاموالضرب،والتصفيقالوسائد،علىبالقضيبوالضرب

العراقي،والمزمار،والموصول،اليراعأووالزمارةوالشبابة،الصيني

.كبيرةأوصغيرةمرماأنبيانفيالبابوختم.والمعازفوالاوتار

وخاصة،الاربعةالمذاهبمنالعلماءأقوالقسمكلفيذكروقد

أولئكعلىوردحدة،علىقسمكلحكموبين،الشافعيالمذهبمن

فيطاهرابنعلىورد،كاننوعأيمنمطلقاالغناءيبيحونالذين

مجازفةجوازهعلىوالتابعينالصحابةجماعإادعاءهأنذكرو،ذلك

يثبت،لمأكثرهالصحابةلىإنسبماأنالاذرعيعنونقل،وتدليس

1317سنة)الهند(لكنوفيمطبوعوهو"قرع"0(:1223)2/الظنونكشففي(1)

.م8591سنةتونسفيوكذا.".ه.فرح"بعنوان2(-14)صمجموعةضمن
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فيهالمتنازعالغناءيببحالصحابيذلكأنمنهيطهرلمشيءمنهثبتولو

منأحدعنينقللمأنهالدولعيالقاسمأبيعنونقل927(.)2/

دعاولاجموعا،لهجمعولافيه،المتنازعالغناءسمعأنهالصحابة

وقبحهذمهبل،عليهئنىولا،خلوةولاملأفيلهحضرولا،إليهالناس

تدلوغيرهاالفقهكتبمنكثيرةنقولالكتابوفي.إليهالاجتماعوذم

عليها.المؤلفاطلاعسعةعلى

ستةعد2(211-20)2/الكبائر"اقترافعنالزواجر"كتابهوفي

ستماعه،وبمزماروزمر،واستماعهوترضربالكبائر:مناشياء

ورد،السابقالكتابفيذكرهمافيهولخص.واستماعهبكوبةوضرب

الاباحة.منإليهذهبافيماطاهربنوحزمابنعلى

:الكتابعنوان*

".السماعمسألةعلىالكلام"هو:النسخةأولفيالمثبتالعنوان

بعنوانالموضوعهذافيالقيملابنكتاباالمصادربعضوذكرت

بعضفيذكرهووردالغناء")1(.سماعحكمعنالعطاء"كشف

")2(.السماعحرمة"بعنوانالمصادر

ينويأنهلىإولاأشارأنهنجدالمؤلفكتبلىإرجعناواذا

62(.)3/فيالصاوالمنهل271(/1)"بالوفياتفي"الوا(1)

.(2581/)"العارفينهديةو"65(1/0)"الظنونكشف"2()
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"وأما:")1(السالكينمدارج"فيفقال،البابهذافيكتابتأليف

مئةمنأكثرعلىمشتملوهو،ذلكمنفبالضدنيالشيطاالسماع

مستقلامصنفالهاوسنفرد.مفصلةلسقناهاالاطالةخوفولولا،مفسدة

".اللهشاءإن

عنبحثهتمةخافيفقال")2(،اللهفان"إغاثةفيذكرهتأليفهوبعد

الشيطاني،بالسماعوالمفتونينالمغنينشبه"وذكرناوالغناء:السماع

بينالفرقوذكرنا،السماعفيالكبيركتابنافيوإبطالانقضاونقضناها

التيالشبهوذكرناالايات،سماعيحركهوماالابياتسماعيحركهما

فمن.القربمنعدوهحتى،حضورهفيالعبادمنكثيرعلىدخلت

أشرناوإنما،الكتابذلكفيمستوفىفهوذلكعلىالوقوفأحب

".الشيطانمكايدمنكونهفييسيرةنبذةلىإههنا

والفرقوإبطالها،المغنينشبهذكرفيهأيدينابينالذيوالكتاب

جعلواالذينالصوفيةأقوالومناقشة،الاياتوسماعالابياتسماعبين

فيكونهذاوعلى.المؤلفيهوصفهماعليهوينطبق،القربمنالسماع

بالكبيرووصفه.العنوانذكربدونإليهأشارالذيالكبيرالكتابهو

22-268(،14/)"الإغاثة"فيجمالبإالسماععلىكلامهبمقابل

ظنولا.الشيطانمكايدمنكونهلبيانمنهيسيرةنبذةعلىاقتصرحيث

الفقي.طبعة416()2/)1(

الفقيهطبعة(1/267،268)2()
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السماعموضوعفيصغيراآخركتابالهأنلىإبالكبيرأشارالمؤلفأن

خلاففانه)1(.الباحثينبعضمنهفهمكما"،الاغاثة"فيكلامهغير

له.جمينالمترمنأحديذكرهولم،المؤلفمراد

المؤلفيسمهولممحدد،عنوانلهيكنلمالكتابأنليويبدو

وربما،الخطيةالنسخةعلىالمثبتالعنواناخترتوقدرأينا.كما

سماعحكمعنالغطاء"كشفبعنوانللكتابالنسخبعصلكانت

وخاصة.النساخقبلمنيكونماغالباالتسميةهذهمثلولكن،الغناء"

،الموضوعفيالاستفتاءعنالاجوبةأحدعنعبارةالكتابأنعرفناإذا

فيهبلبه،سماهأنهعلىيدلماالمؤلفعنواخرهأولهفيوليس

قيمابنالدينشمسالشيخجواب":الهامشعلىب(51)الورقة

ولو."المسألةهذهخصوصيةفيعظيمم!ستقلمصنفوهو،لجوزيةا

هنا،الناسخلذكرهالمؤلفاختارهأوالمسجوعالعنوانذلكلهكان

.الغلافصفحةعلىثبتهو

عنوانه،لا،الكتابموضوعلىإإشارةفهو"السماعحرمة"أما

الكتب،عناوينذكرعند"الظنون"كشفصاحبيتجوزماوكثيرا

أيدينابينالذيوالكتابيرهاهولمأوائلهايذكرلمالتيتلكوخاصة

بشئ.يصفهولمأولهيذكرفلممنها،

زيد(ابوعبداللهبنبكراللعلامة"موارده،اثاره،حياته:الجوزيةقيمابن"(1)

.242عى

21



المولف:إلىنسبتهتحقيق*

"،الاغاثة"فيالكتابهذالىإاشارالمؤلفانسبقفيماذكرت

وفيها،قديمةوالنسخةإلينا.وصلتالتيالنسخةعلىينطبقبماووصفه

سنةكانوالالستفتاء،القيملابنالمعاصرينالاخرينالعلماءاجوبة

،المفتونفيهاكانحيثدمشقفيوذلك،النسخةفيذكركما074

.الفترةهذهفيفيهاعاشالذيالقيمابنومنهم

أشارأنهمنها،القيملابنأنهعلىتدلخرىشواهدالكتابوفي

مدارجو"المعاد"زاد"مثل،إليهالنسبةالثابتةالاخرىمؤلفاتهلىإ

كمايطيلهلمجي!اللهرسولكانولهذا"(:401)صفيفقال"،السالكين

كماوالتمجيدلحمدواالثناءمنفيهويكثروالسجود،الركوعبطيل

وقالذكر.كما2(112/)المعاد"زاد"فيوهو".لمجي!هديهفيذكرناه

عمالخروجاولولاكبيرا،كتابايستدعيموضعوهذا"(:001)صفي

فقدعليهالوقوفأرادفمن،فيهالقولوبسطنالاوضحناهبصددهنحن

نستعين،وإياكنعبدإياكمنازلبينالسائرينمراحلكتابفيذكرناه

".المصريةالرسالةكتابوفي

مدارج"لكتابالصحيحالعنوانهو"السائرينمراحلو"

علىأولهفيالكلامبسطوقدله)1(،المترجمونذكركما"،السالكين

منحديذكرهافلم"المصريةالرسالة"اما.الفاتحةسورةأسرار

.(92-آ592)ص"موارده-اثاره-حياته:لجوزيةاالقيمابن":انظر(1)
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إياكو"نعبد"إياك"علىفيهاتكلمأنهالسياقمنويطهرله،المترجمين

".نستعين

:قصيدةمنولي"223(:)صوقالله،بيتينوذكر

تصبفلاترميبماالقتيلأنتمجتهدااللحظلسهاممرسلايا

العطب"رائدإلارسولكرأىفماالشفاءترتادطرفكأرسلت

المحبين"روضة"فيلنفسهونسبهماالبيتينالمؤلفذكروقد

فيلهقصيدةمنوهما352-353(،)صوالدواء"و"الداء154()ص

عداماالقصيدةهذهأيضاوذكر81(.818-9)صالفوائد"بدائع"

.(901-701)صالفوائد""فيالبيتينهذين

الإسلامشيخشيخهعنالكتابفينقلأنهسبقمالىإيضاف

كبيرقسمفيواعتمد992(،59991،00،291،2،ص)انظركثيرا

منهجهوهذابعد.فيماذكرهسيأتيكما"،الاستقامة"كتابعلىمنه

كتبه.سائرفيالمعروف

فيه:المولفمنهج*

الاعتمادمن،كتبهسائرفيالمعروفمنهجهعلىالمؤلفجرى.

وتتبع،والتابعينالصحابةمنالسلفواثاروالسنةالكتابنصوصعلى

ذكرثمواستقصائها،الادلةوذكر،المسألةفيوالعلماءالائمةأقوال

منأبياتاالبحثأثناءفيوأوردعليها.والردوشبههمالخصومحجج

الغرضبهاليخدممختلفةموضوعاتلىإواستطرد،غيرهوشعرشعره
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.الكتابتأليفمنالرئيسي

مؤلفاته:بينمنالكتابهذابهاانفردالتيالمباحثأمتعومن

أحدأنوبيان،الصلاةوذوقالسماعذوقبينالموازنةفيفصل"

الصلاةأسرارعنفيهتحدث(،8611-9)صللاخر"مباينالذوقين

أهلعندوالتأثيرالذوقهذامثليكونأنوتحدىاخرها،لىإأولهامن

.السماع

عنلجوابافيالاول:قسمينفيالكتابالمؤلفجعلوقد

شعرثم،الموضوعحولالكلامفيهفصل،السماعمسألةفيالاستفتاء

المبيحينشبهيستقصلمإنهحيثفيه،القصورمنبوجه

علىالمشتملوهو،نيالثاالقسمبهلحقفأ،عليهموالردتهمواحتجاجا

بصورةوجعله.القرانوصاحبالغناءصاحببينمناطرةمجلسعقد

جميعفيهوتناول،والالمححاموالاقناعالتأثيرفيأقوىليكونالمناظرة

هذهمنواختار،كتبهمفيالسماعأهليذكرهاالتيوالتمسكاتالشبه

ضافوغيرها.منتداولاوأكثرشهرلأنها"القشيرية"الرسالةالكتب

المكيطالببيأمثل،القشيريغيرذكرهاالتيالشبهبعضإليها

".السماع"كتابصاحبالمقدسيطاهروابن"القلوبقوت"صاحب

.القرانصاحبلسانعلىعليهاردثمالغناء،صاحبلسانعلىفنقلها

للمؤلف:الأخرىبالكتبومقارتهاالكتابمباحث*

"إغاثة:وهي،كتبهمنمواضعفيالسماععنالقيمابنتكلم

،05-1/4815)"السالكينمدارجو"22-268(1/4)"اللهفان
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لكلاتخذوقد.أيدينابينالذيالمفردالكتابوهذا(،27046-14/

مص

لأجله.ألفمايلائمأسلوبامنهاواحد

المحرمةبالالاتوالغناءالسماعأنبيان"الاغاثة"فيقصدهكان

الذينالسماعبهذاالمفتونينفصور،ومصايدهالشيطانمكايدمن

منإليهمأحبالشيطانمزاميرأنوذكرولهوا،لعبادينهماتخذوا

لمااخرهلىإأولهمنالقرانأحدهمسمعلووأنه،القرانسوراستماع

.السماعيثيرهمامثلوجدافيهأثارولاساكتا،لهحرك

التحذيرعلىمجمعونالطوائفجميعمنالاسلامعلماءأنذكرثم

الطرطوشيبكربيلأ"المسماعتحريم"عنونقل،وأهلهالسماعمن

الائمةجماعإعلىيدلماالصلاجابن!وفتاوىللنووي"الطالبينروضةو"

.السماعأهلذمفينظمهمنطويلةلاميةقصيدةوذكر.ذلكعلى

وهي،الشيطانيالسماعهذاأسماءعنللحديثفصولاعقدثم

ذلك،وغير..والزور.،والباطلواللغو،اللهو،:منهااسما،عشرأربعة

منها،والتحذيرشرجهافيواللغةلحديثواالتفسيرأهلكلامونقل

فيها.الواردةوالاثارالاحاديثوذكر

اللهولالاتالصريحع!ي!مإللهرسولتحريملبيانفصلاعقدثم

حديثوأشهرها،ذلكفيالواردةالاحاديثوسياق،والمعازف

لهذانقدهفيحزمابنعلىورد،البخاريعندهوالذيالمعازف

كتبعلىالفصلهذافياعتمادهوكان.عديدةوجوهمن،الحديث

خاصة.الدنياابيلابن"الملاهيذم"وكتابعامةالحديث
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موضعين:فيالسماععنفيهتكلمفقد"السالكينمدارج"أما

لحديثاعندوالثاني5(0-14815/)السماعمنزلةشرحفيالاول

4(.4-7016)2/باللهالأنسمنزلةشرحفيبالسماعالتغذيعن

،القرانفيذكرهوردالذيالسماعمعنىبينالاولالموضعوفي

المسموعصورةمعرفةلىإيحتاجوذفامدخافيهالكلامأنوذكر

الثلاثةالفصولفبهذه.وغايتهوئمرته،عليهوالباعثوسببه،وحقيقته

والباطل،لحقواوالضار،منهالنافعويتميز،السماعأمريتحرر

.والمذموموالممدوج

،ويرضاهاللهيحبهمسموع:أقسامثلاثةلىإالمسموعقسمئم

ولايحبهلافيهمأذونمباجومسموع،عنهوينهىيبغضهومسموع

حججوذكراحكامها،وبينالاقسامهذهفيالكلاموفصل.يبغضه

يفصلوالذي:قالثم،علميةمناقشةوناقشهاالغناءلسماعالمبيحين

قواعد:ثلاثالمسألةهذهحكمفيالنزاع

محكومأوحاكمهوهلوالوجدلحالواالذوقأن:الاولى

عليه؟

الوحي.لىإالرجوعوجبحكمفيالنزاعوقعإذاأنه:الثانية

مفسدتهلىإفلينظرشئحكمالناظرعلىأشكلإذا:الثالثة

وغايته.وثمرته
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حالتيفيالقلبعبوديةأنفذكر،الذوقلىإحاكمهموأخيرا

صوتينلىإعنهماالشيطانفصرفهوالشكر،الصبرهيوالفرحالحزن

أمروالشكرللصبرومنافاتهماوالغناء،النوحهمافاجرينأحمقين

العلممنالناسبعدإلافيهيشكلا،بالضرورةالدينمنمعلوم

والمعازفالغناءسماعفتنةأنوالعامةالخاصةعندومعلوم.والايمان

بكثير.النوحفتنةمنأعظم

بالسماعيتغذىالقلبانذكر"المدارج"مننيالثاالموضعوفي

طالباصادقامحباالعبدكانفان،والشراببالطعاملجسمايتغذىكما

منحرفاكانوإن،نيالقرابالسماعغذاؤهكانمرضاتهعلىعاملالله

فيوالسر.الشيطانيالسماعغذاؤهكانمخدوعامغرورالحالافاسد

والشرابالطعاممننوعا:الغذاءمننوعينللقلبجعلاللهأنذلك

نيروحاغذاء:نيالثاوالنوع،وصفوهخلاصتهمنهوللقلب،الحسي

.لمعارفواوالعلوم،واللذةوالابتهاج،والفرحالسرورمنمعنوي

سفليا،أرضياكانالمشتركوبالغذاءعلويا،سماوياكانالغذاءوبهذا

الخمس!هلحواسامنواحدةبكلارتباطولهالغذاءين،بهذينوقوامه

تأثرهكانولذابالبصر،تعلقهمنأشدبهوارتباطهبالسمعالقلبوتعلق

بهيشعرولا،القلبفيالتأثيرشديدالمسموعيكونوقدأشد.به

حصلفإذا،الوقتذلكلباطنهظاهرهولمباينة،بغيرهلاشتغالهصاحبه

المسموعكانفانوالتأثر.التأثيرذلكقوةظهرتورياضةتجردنوعله

الابتهاجمنونصيبهحظهللقلبحصللذيذبصوتشريفامعنى
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السماعاما.اللهكلامسماععندإلاالكمالعلىيحصللاوهذا،واللذة

.مفسدةمئةمنأكثرعلىمشتملوهوذلك،منفبالضذالشيطاني

السماعمسألةفيفتوىعنعبارةفهوأيدينابينالذيالكتابأما

السماعتحريمعلىالادلةذكرفيوتوسع074سنةالمؤلفكتبها

صاحببينمناظرةبصورةمنهالثانيالقسموجعلوالمزامير،والغناء

عليهاورد،تهموإيراداشبههمفيهاستقمى،القرانوصاحبالغناء

بتفصيل.

المسألةهذهفيالكلامأنفيهذكربتمهيدكتابهالمؤلفبد

منماو،إليهوانقادورسولهاللهكلامحكممنإلابهينتفعلاوتوابعها

لاقامةخطابهفييطمعفهذاعلم،علىاللهضلهوهواهإلههاتخذ

لىإالمسالةهذهفيالكلامقسمثموالانقياد.للاستجابةلاالحجة

فصلين:

الكراهةأوالتحريمهووهل،الشريعةفيحكمهابيانفي:الاول

والفضيلة؟الاستحبابمنالكاذبونالمفترونيقولهماأو،الاباحةأو

شيء،والمجونلخلاعة1واللعبوجهعلىتعاطيهاأن:الثاني

اخر.شيءوطاعةقربةأنهامنالسماعأصحابيقولهماعلىوتعاطيها

الردوجوبعن(-0117)صاولاتحدثالاولالفصلوفي

المسلمين،عندالامورمنشيءفيالنزاعوقوععندوالسنةالكتابلىإ

كانلمامخالفعملكلأنوذكروفسرها،عديدةاياتذلكفيوأورد
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بدعةوكل،بدعةلأنه؛فاعلهعلىمردودفهوصحابهو!الرسولعليه

ضلالة.

المجملاماومفصلا،مجملاكلاماالسماعمسالةعلىتكلمثم

منأحديبيحهلا،قبيححرامالوجههذاعلىالسماعهذاأنفهو

منفيهلما؛منهبراءالاسلامودينالمسلمينوخواص،المسلمين

استماععنصاحبهيصرفأنهويكفيبعضها،ذكرالتيالكثيرةالمفاسد

برذكرعندمنهشيءيوجدلاوشوقاووجداذوفالهويحدث،القرآن

وشرعه،الرسولدينلىإذلكنسبة:العظمىالمصائبومن.العالمين

نووعمارتها،القلوبصلاحفيهوأناللهلىإبهيتقربقربةأنهواعتقاد

منهذاأنريبولا.بالقرانتأثرهامنقوىوأسرعبهالقلوبتأثر

العلممعالمحرماتوارتكاب،القلبفيالغناءأنبتهالذيالنفاق

الوجه.هذاعلىارتكابهامنعاقبةسلمواسهلبتحريمها

تصلحالذيالدينمنهوالمحدثالسماعأنيدعيمنوكل

لرسوله،شرعهاللهإن:يقولأنإما:الامرينأحدلزمه،القلوبعليه

اللهعلىكذبوهذا.إليهودعابهمرو،وحفعليهالرسولففعله

وجراته.وقاحتهعلىمناد،ورسوله

الدينمنفهوهذاومع،رسولهولايشرعهلماللهإن:يقولنواما

أكملهحتىاللهيكملهلمناقصا،الدينيكونأنحينئذفيلزمه.وحقائقه

السماعاتية.هؤلاء

نأعلىالسلفوآثاروالسنةالكتابمنالأدلةالمؤلفذكرثم
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نودينا،اتخاذهعنالمنهيللعبوواللهوالباطلمنالسماعهذا

اللهشرعهلمامضادةالشيطاننصبهاإنمااللهووالاتوالغناءالسماع

منالطوائفجميعمنعليهاالنكيركثرولهذا22-26(.)صلعباده

علىجمعواولزهد،ووالتفسيروالفقهلحديثاأئمةمنالعلمأهل

-37(.27)صمنهالتحذير

استدلالهممثل،السماعصحابيذكرهاالتيالشبهبعضذكرثم

حضرهالسماعهذانو،والختانالنكاحفيوجوازه،الجاريتينبغناء

عليهاورد؟عليهموالانكارتخطئتهميسوغفكيفالاولياء،منجماعة

.(38-58)صوجوهمن

علىورد7(0-95)صالسماعمفاسدذكرلىإذلكبعدوانتقل

-07)صالمفاسدمنفيهمايضرهفلا،وباللهللهسماعهأنادعىمن

اللذانالاصلانوهما،وشهوةشبهةمنمركبالسماعأنبينثم73(.

الانحرافعنتحدثثم.الوحيعلىويحكمهمايتبعهمامناللهذم

مافخالفوا،والاحوالوالاذواقالاعمالفيالمتأخرينعندوقعالذي

المشروعة،والاعمالالصحيحةالاذواقمنالصالحالسلفعليهكان

،السماعفيالمتأخرينهؤلاءحوالوالسلفأحوالبينبالموازنةوقام

نكتمنخفيةنكتةعلىونبه76-82(،)صبينهمالفرقوذكر

بهوتحركوجداالشعريالسماعفيصادقوجدماأنهوهي،السماع

استيحاشونوعقلبهعلىقبضاالمجلسومفارقةانقضائهعندوجدإلا

للذةسماعهكانوإن.نجسإناءفيعسلاسقيمنبمثابةفهو،منه
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صاحبأماالقذر.الاناءفيالنجسالماءيشربكمنفهوالنفسوحظ

فيالطهورالشرابيشربفهومنهوشربهذوقهالذينيالقراالسماع

83-86(.)صطيبهوإناءانظف

وذوقالسماعذوقبينالموازنةفيفصلاذلكبعدالمؤلفوعقد

منالصلاةاسرارفيهوذكرللاخر،مباينالذوقينأحدانوبيان،الصلاة

فيلهمهل:السماعأهلوناشد(،8611-9)صاخرهالىإأولها

هذايجدونالسماعيدعهموهلمنه؟شيءأوالذوقهذامثلالسماع

ومشربهم،الذوقهذاضدذوقهمأنعنهمحلفثم؟الصلاةفيالذوق

والمؤلف،الكتابفصولأمتعمنالفصلوهذا.المشربهذاضد

ينتهيالفصلوبهذا،الموضوعاتهذهمثلفيبالاسترسالمعروف

.الكتابمنالاولالقسم

بينالمناظرةفيمجلس!"عقدبعنوانفهونيالثاالقسمأما

ليسكتبهمابأنشعربالمؤلفنيوكا".قرانوصاحبغناءصاحب

وشبههمالسماعأهلحجججميعيذكرلمفانه،الموضوعفيكافيا

بماعليهاوردلذكرها،نيالثاالقسمفخصص،كتبهمفييرددونهاالتي

فيماالسماعأهليتداولهاالتيالكتبأشهرأحدواختار.ويكفييشفي

منلديهمماجميعاستوعبتفانها،القشيرية""الرسالةبهأعني،بينهم

لىإسبقهتيميةابنالاسلامشيخشيخهأنوجدثم.البابهذافيالشبه

فاعتمد"."الاستقامةكتابفيتفصيليةمناقشةومناقشتهاعليهاالرد

مواضع،فيبحاثاوفوائدعليهوزاد،تهذيبأحسنوهذبهكثيرا،عليه
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ولا.الاولللقسمضروريةتكملةالكتابمننيالثاالقسمهذافأصبح

ويكفيعليها،والردود،والايراداتالشبههذهاستعراضلىإهناحاجة

.الكتاباخرفيالموضوعاتفهرسيراجعأنالقارئ

مابمقابلأهميتهيظهروبه،الكتابلمحتوياتمجملعرضهذا

فيألفتالتيالكتببينومكانته"و"المدارج"الاغاثة"فيالمؤلفكتبه

هله،والسماععلىالردفيكتابأوسمعإنه:نقولأنونستطيع،البابهذا

اخر،كتابفينجدهالالتيالنادرةوالابحابالعلميةالفوائدمنوفته

ومع.الموضوعفيالمؤلفةالكتبجميعبينومنهجهبأسلوبهويتميز

وأعليهاطلعمنأجدفلم،طبعهقبلمعروفايكنلمالعلميةوقيمتهأهميته

كتابهعننقلواالموضوعهذافيالقيمابنعننقلواوالذينمنه،اقتبس

ندرةذلكفيالسببولعل،الكتابهذايعرفواولم")1(،اللهفان"إغالة

مجموعة،ضمنللعلماءفتاوىسبعبعدتقعفتوىبصورةوكونه،نسخه

أعلم.والله.المؤلفينأكثرعليهايعثرفلم

:موارده7

التيالموضوعاتبحسبالكتابفيالمؤلفمصادرتنوعت

كتابعلىمنهنيالثاالقسمفياعتمادهجلوكانإليها،تطرق

وقدبينهما،بالمقارنةيظهركماتيميةابنالاسلاملشيخ""الاستقامة

،1/841،351،061،631،671،861)رينيللسفا"لالباباغذاء"مثلانظرا(1)

961،071،731).
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فيتوجدنصوصاعنهونقل،المواضعبعضفيشيخهباسمصرح

فيفنقلالاولالقسمفيأما992(.991،00،2،921ص)انظركتابه

"،الاستقامة"كتابفييوجدلالشيخهكلاما59()صمنهموضع

أخذهأنهعلىيدلممايوما"،الاسلامشيخليوقال":بقولهوصدره

وبينالكتابهذابينالمقارنةبعدفيماتيوسيأ.مشافهةعنه

منه.والاستفادةالاخذطبيعةوبيان"الاستقامة"

كثيراًعنهاونقلالسماعموضوعفيإليهارجعالتيالكتبومن*

والاخبار:النصوصمن

يحبمنعلىالرد"(054)تالطبريالطيببيأرسالة-

.28،92541،ص":السماع

27،32،33،ص795(:)تلجوزيالابن"إبليستلبيس"-

لابنالاسرار"بهجة"عننقلوبواسطته.42،43،64،47

.54ص(:414)تجهضم

33-35.صكاملةاوردهاوقد387(:)تبطةابنفتوى-

له:"الام"كتابضمنوهو2(،40)تللشافعيالقضاء"ادب"-

.28178،ص

.0،3،32،33317ص31(:1)تللخلال"الجامع"-

مصادرفيذكرهأجدلم(581)تالمدينيموسىلابيكتاب-

35-31.36،ص:عديدةنصوصاالمؤلفعنهنقلوقد،ترجمته

33



32.ص793(:)تالقصارابنالحسنلابيكتاب-

.177ص3(:70)تالساجيلزكرياوالاختلافجماعالاكتاب-

".الاستقامة"كتاببواسطةعنهالنقلولعل

32.ص2(:09)تعبداللهابنهبروايةأحمد"الاماممسائل"-

الصوفيةأقوالعنهانقلالتيوغيرهاالتصوفكتبومن*

الاخبار:وبعض

.166،302ص386(:)تالمكيطالبلابي"القلوبقوت"-

.641ص(:214)تالسلميالرحمنعبدلابي"السماعمسألة"-

،891ص(:465)تالقشيريالقاسملابيالقشيرية"الرسالة"-

،261262.

:(481)تالانصاريالهرويإسماعيلبيلا"السائرينمنازل"-

.661ص

.178ص5(:70)تالمقدسيطاهرلابن"السماعمسألة"-

.891صطاهر:لابنآخركتاب-

.52ص(:156)تنيالجيلالعبدالقادر"الغنية"-

.641ص(:284)تسينالابن"الاشارات"-

النهيفيالواضحالدليل"كتابلىإ(161)صالمؤلفوأشار

وهوشيئا.عنهنقلولاصاحبهيذكرولم"الفاضحالهوىارتكابعن

583(.)تالحربيزهيربنالمغيثلعبد
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وهيكثيرا،عنهانقلفقدالمسندةوالاثارلحديثاكتبأما*

الاتية:الكتب

5،2921،421،186،0،220،27ص:البخاريصحيح-

.285

.61،421،186ص:مسلمصحيح-

471،018صأحدهما(:أوالصحيحينلىإبه)يشيرالصحيح-

222.225،227.،187(،الصحيحينفيليسهنا)والنص

.234

.23137،284،،17ص:الترمذيجامع-

283.284،ص:ماجهابنسنن-

.121،018ص(:الاربعةالسننكتببعضبه)يقصدالسنن-

.24،284،285092،،16،17صاحمد:مسند-

.24ص:الحميديمسند-

284.صمسرهد:بنمسددمسند-

281.ص:الموصلييعلىأبيمسند-

.16ص:حبانابنصحيح-

282.،61ص"(:المستدرك")وهوالحاكمصحيح-
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،137،253صغالبا(:"الكبير"به)ويقصدالطبرانيمعجم-

.282

283.ص:الغيلانيات-

287.ص:الباغنديبكربيأحديثمننيالثالجزءا-

.041صالدنيا:بيألابنالملاهيذم-

.913ص:حاتمبيأابنتفسير-

.1350،14141-137،ص:نعيملابيالجنةصفة-

المؤلف.عنهانقلالتيالمصادرجلهذه

":"الاستقامةكتابوبينبينهلمقارنةاثة:

ماعلىكبيرااعتماداالكتابمنالثانيالقسمفيالمؤلفاعتمد

في42(2-161)1/""الاستقامةكتابفيالاسلامشيخشيخهكتبه

وكان.السماعموضوعفيالقشيريكلاملمناقشةعقدهالذيالفصل

والتفصيلوالزيادة،المواضعأغلبفيوالتلخيصالتهذيبفيهمنهجه

هذاوخالف،الغالبفيالفصولترتيبفيشيخهتابعوقدأحيانا،

حذفأوحدووجهفيوجوهعدةوأدمج،المواضعبعضفيالترتيب

به،تميزالذيالخاصبأسلوبهذلكوكل.الشيخعندالردوجوهبعض

كلامهنصعلىيعتمدولا،الشيخمنوالمعنىالفكرياخذانهوهو

.الغرضتؤديأخرىبعبارةيصوغهبل،وعبارته
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زياداتفيهوتوجد،الكتابمننيالثاللقسمالعامالطابعهوهذا

صاحبلسانعلىذكرهاالتيالشبهبعضمنها"،الاستقامة"فيليست

صاحبلسانعلىعليهاورد"،القشيريةالرسالة"منليستوهيالغناء

"؛الاستقامة"فيلهاوجودلاعليهاوالردودالشبههذهفمثل،القران

يتجاوزهولم،القشيريكلاممناقشةعلىفيهاقتصرالاسلامشيخلان

قوله:من192(275-)صفيوردماذلكامثلةومن.غيرهلىا

فيهبل"،الاستقامة"فييوجدفلا."...القرانبأهلالغناءأهلوامتحن"

ابنعندموجودغيروهو،القشيريكلامبعضنقد4(1593-30/)

نأعلىيدلعندهالكلامسياقإنثمسقطا.ههناأنفالظاهر،القيم

هناالكلامولكنههنا،وليست،المناظرةأولفيالمناسبمكانه

السياقلىإالتوصليمكنولا.المكانتحديدأستطعفلم،متصل

يحدثاللهولعل،الكتابمنتامةأخرىنسخةبواسطةإلاالصحيح

أمرا.ذلكبعد

التالية:المواضعتراجعالقيمابنلدىالاخرىوللزيادات

عشر(.لحاديا)الوجه-133134ص

فيالعينلحوراعنالواردةالاحاديث)ذكر141-134ص

(.لجنةا

ع!النبيعندالشعربإنشادالمتعلقةالأخبار)ذكر1-47153ص

.(والصحابة
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."(...تزنيانالعينان"حديث)شرح2422-22ص

عشر(.نيوالثاعشرلحاديا)الوجهان22822-9ص

الصور(.ومحبةبالعشقيتعلق)ما238142-ص

(.ويكرههاللهيحبهالذيلجمالابين)الفرق2-94252ص

(.الشيطان)صوت22-5658ص

((.بربكم>آلممتت:لىتعاقولهعلى)الكلام2162-95ص

ومباححراملىإالسماعتقسيمعلى)الكلام262-264ص

(.ومستحب

ذلك(.علىالامثلة؟صحيحةالاشارةتكون)متى2-96272ص

شيخهفيهاتكلمالتيالمواضعبعضفيالقيمابنتوسعوقد

ذلك:أمثلةومنباختصار،

واحدةفقرة288(/1)الاستقامةمنيقابلهما:1-09129ص

فقط.

.(292-1/092)لاستقامةباقارنها:591-391ص

كثير،فهوالتلميذويختصرالشيخيتوسعأنوهوذلكعكسأما

مثلا:انظر

فيالشيخذكرهاالتيالكثيرةالاياتلىإأشارحيث133ص

.(232-1/023)لاستقامةا

26(.2480-1/)الاستقامةفيهناالشيخأطال:-157166ص
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الخطية:النسحةوصف*

مكتبةمخطوطاتمنوهي،الكتابمنفريدةنسخةإليناوصلت

وليسجيد،نسخيبخطمكتوبة[،1]395برقمبمدريدالاسكوريال

القرنفيكتبتأنهاليويبدو.الناسخاسمذكرولاالنسختاريخعليها

منيظهركماعليهاقوبلتثممنها،اقدمنسخةعنالتاسع

النسخة.هوامشعلىوالتصحيحاتالاستدراكات

هذاتملكيوجدمنهاالايسرالركنفيالعنوانصفحةوعلى

محمدبنعليالغنيربهعفوفقيرملكه،العالمينربللهالحمد":نصه

".امينعنهاللهعفا،الشافعيالدمشقيثمالغزيالقادري

سطرا.12منهاصفحةكلوفي،ورقة421فيوالنسخة

ليظهرلتدقيقعندولكن،تامةأنهاالامربدايةفيأظنكنتوقد

بينهما.متصلغيرالكلامفإن،412و123الورقتينبيننقصافيهاأن

الماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء":قوله123الورقةفنهاية

الغناءأهلوامتحن":421الورقةوبداية."الزندقةهووالنفاق،البقل

الفريقينمنواحدكلوابتلىالغناء،بأهلالقرانوأهل،القرانبأهل

."..الاخر.عندلماعندهماأحدهماتركإذاإلايصطلحانفلابالاخر،

ناظهركثيراالمؤلفعليهاعتمدالذي"الاستقامة"كتابوبمراجعة

النفاقينبتالغناءكونبشرحيتعلق123الورقةبعدبماالمتصلالكلام

منشيءلينجبرالهامشفيأثبتهوقد.صفحةمنأكثروهو،القلبفي
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فانأكثر،أوورقةيكونأنيمكنوالذي،النسخةفيالموجودالنقص

"،"الاستقامةكتابفييشبههماأجدلم124الورقةفيالمثبتالكلام

.أرىفيماشيخهكلامعلىالمؤلفزياداتمنفهو

ثمانيةأجوبةثم0،74سنةكتباستفتاءصورةبذكرالنسخةتبدأ

وهم:،عليهالعلماءمن

756(.)تالشافعيالسبكيالدينتقيالقاضي-1

الحنفيالدينحسامالقاضيبنالدينجلالالشيخ2-

74()1(.5)ت

)1(

)2(

)3(

74()2(4)تالحنفيلحقاعبدبنالدينبرهانالقاضي3-

74()3(.5)تالمالكيالوليدبيأبنعمروأبوالشيخ-4

أهلويحبللفضائلجامعاكان،الروميثمالاصلالرازيلحسنابناحمد

والنهاية""البدايةفيترجمتهالقضاء.وليوقد،العشرةوحسنالسخاءمعالعلم

.(1/171)"الكامنةالدررو"(475/)18

منكان،المصريةبالديارالقضاةوقاضيالحنفيةشيخمحمد،بنعليبنإبراهيم

فيترجمته.الباعاهليجانبوالمتونمنوكثيراالفروعيحفظالعلماء،أكابر

.(1/64،47)"الكامنةالدررو"(047/)18"والنهايةالبداية"

الزاهد،الكبيرالمفتيالإمام،الدمشقيثمالاشبيليأحمدبنمحمدبنأحمد

صلاحهوعلىعليهالناستاسفوفاتهوبعد.لجامعباالمالكيةمحرابإمام

الدررو"(476/)18"والنهايةالبداية"قيترجمته.الكثيرةالنافعةوفتاويه

.(1/472)"الكامنة
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743()1(.)تالمالكيالوليدأبيبناللهعبدالشيخ5-

771()2(.)تالحنبليالحسنبنأحمدالدينشرفالشيخ6-

774(.)تالشافعيكثيرابنالدينعمادالشيخ7-

751(.)تالجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخ8-

بحيثب(،1-42ب51)قالقيمابنجوابالأجوبةهذهوأطول

فقالذلكلىإالناسخأشاروقد،المسألةهذهفيمستقلأكتاباصبح

مصنفوهو،الجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخجواب"ب(:15)ق

".المسألةهذهخصوصيةفيعظيممستقل

[1]2831/برفم)الهند(بباتنهخانخدابخشمكتبةفيواطلعت

القراءةذوقترجيح"بعنوانالكتابمنمخطوطةقطعةعلى32(-1)ق

وفيها،حديثبخطوهيالقينات"،وأصواتالسماعذوقعلىوالصلاة

فيللأصلومخالفاتإليها،حاجةلاوزيادات،وتحريفاتاخطاء

هذهوجدتثم.الكتابتحقيقعندعليهاأعتمدفلم،كثيرةمواضع

والسنة"الشهورخطبفيالبالغةالحكمة"كتابباخرمطبوعةالقطعة

الأمويلجامعباالمالكيةإمامالزاهدالعامللمالعاعمرو،بيأالشيخاخو(1)

الكامنة"و"الدرر(154/)18"والنهاية"البدايةفيترجمته.الصحابةبمحراب

/2(.)286

شيخأجازه،فنونصاحبالعلامةالامام،المقدسيلجملاقاضيبابنالمعروف)2(

(1/021)"الكامنة"الدررفيترجمتهالقضاء،ووليبالافتاء،تيميةابنالاسلام

35(.24/)رافعلابن"الوفياتو"
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وطبعت.م5131/7918سنة)الهند(بامرتسروالسنةالقرانمطبعةفي

من"والقرانالصلاةوذوقالسماعذوقبينالموازنة":بعنوانخرىمرة

دارفيمحفوظةمنهانسخةعلىبالاعتماد)مصر(،بطنطاالصحابةدار

جزءاالقطعةهذهوتمثل".السماعذوقفيكتاب"بعنوانالمصريةالكتب

عنكثيراتختلفوصياغتها،الكتابمنالاولالقسماخرمنصغيرا

معبالمقارنةيظهركماوزياداتوسقطاتأخطاءوفيها،الاصلصياغة

الطبعة.هذهإعدادعندبهاأهتمولمعنهاالنظرصرفتولذلك،الاصل

السابقة:الطبعات"ث

العزيزعبدبنراشدبتحقيقاولاهما،طبعتانللكتابصدرت

المحققبذلوقد.9041سنةبالرياضبىالعاصمةدارنشرتهاالحمد،

،الكتابعلىبالتعليقاهتمامهجلوكان،تحقيقهفيبهبأسلاجهدا

بعضوعزوالغريبوشرحالاعلاموترجمةالاحاديثبتخريجفقام

فقراتفيووضعهالنصبضبطيهتمولمقائليها.لىإالشعريةالابيات

وأكلمةسقطليظهرالمخطوطالاصلعلىمقابلتهوبعد.مناسبة

بهذهوقارنه13سطر451صمثلا)انظرمواضعفيسطراوكلمتين

مواضعفيالنصعلىزياداتالمحققواقترح6(.سطر57صالطبعة

فيالموجودةالاخطاءبعصلوصححعنها،غنىفيهوكثيرة

إثباتهامثلتهاومن،عديدةمواضعفيالصوابخطأولكنه،المخطوط

4(:30)صيليكماالشعربيت

بهامنهاتداولمجماواخرلذةعلىشرتجماوكاسا
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دونفغيرها،ربواووالواو،الروايةوكذا"وكأس":الاصلوفي

هذهومثل،"خرىو"صوابهنيالثاالشطرفي"واخر"إليها.الاشارة

بصددهناولستكثير،الشعرفيوخاصةالظبعةهذهفيالاخطاء

إحصائها.

في()946-473الصفحاتترتيبفياضطرابفيهاووقع

،472،473،047،)946الصوابعلىوترتيبهاكثير،ابنفتوى

له.التنبهينبغيمطبعيخطأوهذا471(.

منكثيروتوثيقوالتصحيحالضبطينقصهاالطبعةفهذهلجملةوبا

الطبعةوبينبينهايقارنواانالقراءوعلىوالاشعار،والأخبارالنصوص

بينهما.الفرقليدركواأيديهمبينالتي

حمدبنربيعبتحقيقصدرتفقدللكتابالثانيةالطبعةأما

الطبعةهذهفيوعنوانه،1141سنةبالقاهرةالسنةمكتبةمن،خلف

الغناء".سماعحكمعنالغطاء"كشف

منهمطبوعةقطعةوعلىالسابقةالطبعةعلىفيهاالمحققاعتمد

دار.)ط"والقرانالصلاةوذوقالسماعذوقبين"الموازنةبعنوان

أنهيتر":وقال،المخطوطالاصللىإيرجعولمبطنطا(،الصحابة

مالتلافي،الصحيحالعلميالمنهجلىإأقربتحقيقإعادةلىإيحتاج

وغيرها".مطبعيةأخطاءمنالسابقةطبعتهفي

يتور،المقدمةكتابةعندأخيراإلاالطبعةهذهعلىأطلعولم

فيزادولكنه،المطبعيةالاخطاءمنكثيرتصحيحفياجتهدصاحبها
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منه،المنشورةالقطعةعلىبالاعتمادلاثباتها،داعيلاشياءالنص

هذهوفي.السابقةالطبعةفيكانتكماوسقطاتأخطاءفيهاوبقيت

ولكن،الكلماتوشرحالاحاديثوتخريجالنصبضبطاهتمامالطبعة

كانإذاالصحيحينعلىيقتصرولممنها،الغريبشرحعلىيقتصرلم

ووقعتوتوثيقها.الاشعاربتخريجيهتمولمأحدهما،فيلحديثا

تفصيلها.فيالخوضأحبلاكثيرةمواضعفيالضبطفيأخطاء

الطبعة:هذه*

كثيروتصحبح،المخطوطعلىبالمقابلةالطبعةهذهفياعتنيت

فيووضعهالنصضبطثم،السابقةالطبعةفيوالتحريفاتالاخطاءمن

المصادرمنوالاشعاروالاخبارالاحاديثتوثيقثم،مناسبةفقرات

تكشفالتيوالعلميةاللفظيةالفهارسعملوأخيرالي،تيسرتالتي

.الكتابمحتوياتعن

لشيخ"الاستقامة"كتابهمهاوأ،المؤلفمصادربمراجعةوقمت

قدموضعفيخرماالمخطوطفيأنإليهبالرجوعليوظهر،الاسلام

275(.ص)انظرأكثرأوورقةيكون

فيبعضهالىإأشرتوتحريفاتأخطاءالمخطوطالاصلوفي

الشكلفيكثيراتجوزوقد،الناسخمنلانهامنهاكثيراوأغفلتأماكنها،

مواضعها،غيرفيوالحركاتالنقطووضع،الضبطفيوأخطأ،والنقط

فاشيةالاموروهذهخاطئا.تقسيماالبيتشطريوقسمنثرا،الشعروكتب

فيجميعاإليهاأشرلمولذلكاخرها،لىإأولهامنالنسخةفي
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استطاعتي،بقدرصحيحةقراءةالمخطوطبقراءةاكتفيتبل،الحواشي

الناسخ.عملهمالىإالنظردونالضبطلىإيحتاجماوضبطت

القيمابنكتابعلىيشتملالمخطوطأنعليهالتنبيهينبغيومما

فيتيميةابنالاسلاملشيخوفصلعلماء،لسبعةأخرىفتاوىمع

القيمابنكتابنشرعلىالطبعةهذهفياقتصرناوقد.الصلاةأسرار

تهتمالسلسلةهذهإنثممرارا.منشورةلانها،الاخرىالكتاباتدون

ورسالة.غيرهآثاروبينبينهنجمعأننحبفلم،القيمابنتراثبنشر

فاغنانا36(،350-1)3/"المسائلجامع"ضمننشرتالاسلامشيخ

هذاليس"(:ب46)قآخرهافيناسخهاقالوقدنشرها.إعادةعن

مناسبةأيضاولهاتفاقا،هناكتبتهوإنما،المسألةبهذهمتعلقاالفصل

".الموفقواللهولبها،وسرهاالصلاةذوقبذكره

:اخيرةكلمة

النصتحقيقفيجهديبذلتقدإنني:اقولأنإلالييبقلم

إذاالقراءمنوأرجو،منهالوحيدةالنسخةعلىبالاعتماد،عليهوالتعليق

مشكورين.عليهينبهونيأنفيهخللاوجدوا

،والصلاحالخيرفيهلماجميعايوفقناأناللهأدعوالختاموفي

مجيب.سميعإنه،السبيلسواءإلىويهدينا

شمسعزيرمحمدكتبه

لمكرمةابمكة
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تمخ!آ...-.كأ..--..؟-."------ء--."-دصاا

-ء.!.زر!إ؟؟

"..ورى.--6عك!

.ص?"ء!-..،.لم

إ!!بهن!فىا!ب!:فيشبرا(+صأزرهـفىصىإيخ!ىظمحف---س-ح!قي-إ!- ."0ا".ء-.1/-ء*!إ،

ساليصرلض!"اءأ11
ءت-و!يسىل!.[ني5"لكل،صصءر!س.!را-الم

.جرهـفدءطف!كااببىيركمهئثل!لأاس(ا!-.!د،جبم!س

ومني-فإ-ا?اك!انمالأطاهـإخئميارآىا!عر؟أضمأشؤ*-ة-!:.ء*.أ!-بم*-

سقكا!إفهممم!كلا!.صابهى!ا-.شوربيمجبزثإهـهـذتخن!."3.ص--ج.تخةا

%-.إىزءفة.يخدةصافيلمجوقاشدلاظقن[)حت!باتفهلآفيا0،--!-،-!،إا،

لبهها:د!لمايم،خمزلب!دا!لىصولملمودداتجآفذيخمه(.-م-ب
./..--001،-ص.--إص!يمإ

4ألثإسفلمحمئو*رصزطحى1:فئ"م
!لؤاإفف!اأتلفا6سإلأطلىمدلج!هلأب!لى-،ءكئناليفتأ.---إؤإ
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..-.ا.!+.!11،ير-ب!:ء-بم-خدنريم----خ-.ش-؟أ---03-يرص!-:-.ع؟.-:

عياه،يمال!متائرلظ3اهـصبخئ!ز!آ

و0001لابيئ-ء/آ.ر!مملثا!م!ع!ا1جمأام!!.---.--دص--!!؟ج--فيير.

رو

خ!أ

ا-با!ء/.عاورءالباإ..1"لمهءر-د--ص

لسر!رواومنئ!اصبئةطاهـص!!ببمايلىاابا!هـا!يذ*نةءنجبئ6!-!--+--3+"!!
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